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Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Já, pan(í), ................................................................................................................................................ , 

zákonný zástupce dítěte  ........................................................................................................................ , 

v době podpisu tohoto souhlasu žáka/žákyně třídy ................................. ,  

beru na vědomí, že ZŠ a MŠ Praha 7, se sídlem Tusarova 790/21, Praha 7 (dále jen Správce), je 

organizací, která ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon 

o zpracování osobních údajů“), Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) a §84 - §85 zákona 

č. 89/2012 Sb,. občanský zákoník zpracovává osobní údaje. 

Správce zpracovává osobní údaje jednak za účelem naplnění zákonných povinností (k jejich 

zpracování není potřeba souhlas), jednak pro specifické účely nad rámec zákonného zpracování 

(v tomto případě je nutný informovaný souhlas zákonných zástupců dítěte). 

 

Dávám tímto výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely: 

*křížkem označte, ZDA SOUHLAS UDĚLUJETE „ANO“, či NEUDĚLUJETE „NE“. 

 

 Účel zpracování (osobní údaj) 
Souhlasím ANO/ 

nesouhlasím NE* 

1. Dokumentace školních aktivit, akcí, projektů, s možností následného 

použití za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané 

škole (jméno a příjmení, portrétní fotografie, videozáznam, zvukové 

záznamy) 

Zveřejnění: 

 

 na nástěnkách školy  

 na webu školy  

 v tištěných a multimediálních publikacích (výroční zprávy, 

noviny, časopisy, ročenky…) 
 

 na sociálních sítích (Youtube)  

2. Vytvoření a udržování účtu G Suite sloužícího ke vzdělávání žáka. 

(emailová adresa na doméně skolatusarova.cz, ostatní informace, 

které budou generovány v průběhu výuky, jako např. odevzdané úkoly, 

hodnocení žáka, apod.) 
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A) S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv 

zpět, a to zasláním e-mailu na adresu nezbedova@skolatusarova.cz nebo dopisu na adresu 

sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve zveřejněných 

fotografií a audiovizuálních záznamů. 

B) Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem. Osobní údaje však pro Správce 

mohou zpracovávat i tito externí zpracovatelé: 

a. web hosting webových stránek  

b. společnost – Google Czech Republic, s.r.o. 

c. veřejné přístupné webové portály (např. youtube) 

d. správce karet ISIC – GTS ALIVE, s.r.o. 

e. případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili 

poskytovatele pod písm. a. až d. 

C) Beru na vědomí, že podle Zákona o zpracování osobních údajů a GDPR mám právo: 

a. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

b. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů  

c. požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům 

d. požadovat opravu osobních údajů 

e. požadovat výmaz osobních údajů 

f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů; 

g. uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR 

D) Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím 

datové schránky, ID DS jvqmbsk, e-mailem na adresu nezbedova@skolatusarova.cz nebo 

poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 790/21, 170 00 

Praha 7.  

E) Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je stanovena v souladu se Spisovým 

a skartačním řádem školy. 

F) Platnost tohoto souhlasu začíná dnem podpisu a platí po dobu školní docházky. 

 

SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝM 

V Praze dne  ...............................................................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce (hůlkovým písmem) :  ............................................................   

Podpis zákonného zástupce žáka:   ......................................................................................................   

mailto:nezbedova@skolatusarova.cz

